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BAB 13 

GENETIKA  

 

� Sejarah Hereditas 
 

 Sejak dahulu disadari adanya hubungan herediter antara orang tua 

dan anak, namun mekanismenya tidak jelas. Pada tahun 1700-an, Anthony 

van Leeuwenhoek menemukan mikroskop dan spermatozoa. Penemuan ini 

menimbulkan 2 aliran pendapat: 

– Spermist: Ada homonculus (manusia kecil) dalam sperma yang 

kemudian akan tumbuh dalam uterus (rahim) wanita (gambar 13.1). 

– Ovist: Bakal manusia ada dalam ovum (sel telur), sperma hanya 

berfungsi menstimulasi pertumbuhan ovum. 

 

 

Gambar 13.1  

Homonculus dalam sperma 
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Pendapat lain yaitu blending theories of inheritance, yang 

berpendapat bahwa percampuran sperma dan sel telur menghasilkan anak 

yang memiliki campuran karakteristik kedua orang tuanya. 
 

Sel kelamin secara umum dinamakan gamet. Sifat herediter dianggap 

terpaket dalam satuan diskret, yang diturunkan secara independen (kemudian 

akan dikenal sebagai gen). 

 

 

� Eksperimen Mendel 
 

 Mendel melakukan percobaan dengan kacang polong dengan hasil 

eksperimen sebagai berikut 
 

1. Setiap parental (parent) mengkontribusikan satu faktor dari tiap sifat / 

ciri (trait) yang terlihat pada anak (offspring). 

2. Kedua anggota tiap pasangan faktor terpisah (bersegregasi) selama 

pembentukan gamet. 

3. Blending theory of inheritance tak lagi dianut. 

4. Parental jantan dan betina memberi kontribusi yang sama besarnya 

terhadap sifat anak mereka. 

5. Sifat yang didapat (acquired) tak diturunkan. 

 
 

� Hukum Mendel I (Hukum Segregasi) 
 

 Tiap sel parental memiliki sepasang faktor (misalnya y dan g) untuk 

tiap sifat yang dipelajari. Pasangan faktor y dan g bersegregasi satu sama lain 

ke dalam gamet-gamet, sedemikian hingga separuh gamet akan membawa 

faktor y, dan separuh lainnya akan membawa faktor g. 

 

� Hukum Mendel II (Hukum Segregasi Bebas) 
 

 Selama pembentukan gamet, segregasi tiap pasangan faktor 

berlangsung independen terhadap segregasi pasangan faktor lainnya. Jika 2 

pasangan faktor, misalnya (y, g) dan (s, w), bersegregasi, tiap gamet 

(haploid) akan berpeluang sama besar untuk memiliki genotipe (y, s), (y, w), 

(g, s), dan (g, w). 
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� Penyilangan monohibrid 
 

 Penyilangan (cross) yang hanya melibatkan satu sifat (trait) 

dinamakan penyilangan monohibrid (monohybrid cross). 
 

 Contohnya yaitu penyilangan benih licin dan keriput (gambar 13.2). 

Generasi parental dinamakan generasi P1, sedangkan generasi anak 

dinamakan generasi F1 (filial pertama). Fertilisasi antar sesama generasi F1 

menghasilkan generasi F2 (filial kedua). Pembentukan generasi F2 

diperlihatkan pada persegi Punnett (gambar 13.3). 

: 

 

Gambar 13.2   

Penyilangan benih licin dan 

keriput 

 

 

Gambar 13.3   

Persegi Punnett untuk 1 sifat 
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 Hasil eksperimen Mendel di atas adalah: 
 

P1 :  Licin >< keriput 

F1 :  Semua licin 

F2 :  5474 licin dan 1850 keriput (+ 3 : 1) 
 

 Proses penurunan sifat ini belakangan dapat dijelaskan dengan 

meiosis. 
 

 
 

Gambar 13.4  Segregasi allel untuk 1 sifat pada meiosis 

 

� Allel 
 

 Mendel menyimpulkan, sifat yang dipelajarinya diatur oleh faktor 

terpisah yang diturunkan secara berpasangan, yang dinamakan sebagai allel. 

Pasangan allel membawa sifat dominan (licin: S) dan resesif (keriput: s): 
 

− Dominan: Sifat (allel) yang akan terekspresi tanpa tergantung pada allel 

kedua (baik SS maupun Ss akan terekspresi licin). 
 

− Resesif: Sifat yang hanya akan terekspresi jika allel kedua sama (ss 

terekspresi keriput). 

 

� Komposisi dan ekspresi allel 
 

 Pengertian fenotipe dan genotipe yaitu:  
 

– Fenotipe: Menyatakan ekspresi fisik komposisi allel untuk sifat yang 

dipelajari 

– Genotipe: Menyatakan komposisi allel suatu organisme 
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 Pengertian homozigote dan heterozigote adalah: 
 

− Homozigote: Jika kedua allel sama. 

− Heterozigote: Jika kedua allel berbeda, dalam hal ini yang terekspresi 

adalah allel dominan. 

 

� Prinsip segregasi 
 

 Prinsip segregasi juga menyatakan pemisahan faktor yang 

berpasangan selama pembentukan gamet, tiap gamet akan menerima salah 

satu faktor, tetapi bukan keduanya. 

 

 

� Penyilangan dihibrid 

 

 Penyilangan dihibrid (dihybrid crosses) adalah penyilangan dengan 

2 sifat, misalnya benih licin yang dominan terhadap benih keriput serta benih 

kuning yang dominan terhadap benih hijau. 
 

 Hasilnya dapat dijelaskan melalui meiosis. 

 

� Persegi Punnett untuk penyilangan dihibrid 
 

 
 

Gambar 13.5  Persegi Punnett untuk 2 sifat 
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Gambar 13.6  Segregasi allel untuk 2 sifat pada meiosis 
 

 Hasil eksperimen Mendel untuk penyilangan dihibrid yaitu: 
 

P1 :  benih licin kuning >< benih keriput hijau 

F1 :  seluruhnya licin kuning 

F2 :  315 licin kuning, 108 licin hijau, 101 keriput kuning, 

32 keriput hijau (+ 9 : 3 : 3 : 1) 

 

� Mutasi 
 

 Hugo de Fries: menemukan perubahan mendadak yang jarang dalam 

pola penurunan tanaman primrose, dinamakan mutasi. Pada mutasi 

terbentuk allel baru. 
 

 Penyebab mutasi dapat berupa faktor: 
 

− Fisik: Radiasi oleh sinar Ultra Violet, sinar X, ataupun radioaktivitas 

lainnya. 

− Kimiawi: Pajanan terhadap zat kimia melalui inhalasi, ingesti, ataupun 

kontak langsung. 
 

 Berdasarkan efeknya terhadap organisme, sifat mutasi dibagi 

menjadi: 
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– Mutasi menguntungkan: Sebagian besar mutasi masuk dalam kategori 

ini. 

– Mutasi tak merugikan 

– Mutasi merugikan: Menyebabkan penyakit, bahkan kematian. 
 

 Syarat agar efek mutasi dapat diturunkan ke generasi berikutnya 

yaitu: 
 

1. Mutasi terjadi pada sel yang memproduksi generasi sel berikutnya 

2. Mutasi mempengaruhi materi hereditas 
 

 Mutasi yang menguntungkan akan meluas dan menyebar dalam 

populasi, sebaliknya mutasi yang merugikan akan terputus penyebarannya. 

Hasil akhir yang diperoleh akan memperluas diversitas biologis. 
 

 Contoh mutasi yaitu lalat buah Drosophila melanogaster (gambar 

13.7) mula-mula seluruhnya memiliki mata merah. Mutasi menyebabkan 

sebagian lalat buah memiliki mata putih (gambar 13.8). 
 

 
Gambar 13.7  Lalat buah Drosophila melanogaster 
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Gambar 13.8   

Mutasi pada lalat buah: Mata 

merah (normal) dan mata putih 

(mutasi) 

 

 

� Linkage 
 

 Linkage terjadi jika gen-gen berada pada kromosom yang sama, 

sedangkan sex-linked terjadi jika gen berada pada kromosom X. 
 

 Rekombinasi terjadi jika crossing-over merusak kelompok linkage. 

Pemetaan kromosom semula didasarkan atas frekuensi rekombinasi antar 

allel. 
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Gambar 13.9   

Kromosom 

  

 

� Sex-linkage 
 

 Sex-linkage adalah keberadaan gen pada bagian X tanpa adanya 

lokasi yang bersesuaian pada Y. Contoh sex-linked recessives yaitu: 

– Mata putih pada lalat buah,  

– Hemofilia,  

– Kebotakan, dan  

– Buta warna pada manusia  
 

 Kondisi ini disebut juga hemizigote. 
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Gambar 13.10  Sex-linkage:  

Lalat jantan mata putih hemizigote >< lalat betina mata merah 

homozigote (kiri); lalat jantan mata merah hemizigote >< lalat betina 

mata merah homozigote (kanan)  

 

 Karakteristik sifat X-linked yaitu: 
 

• Ekspresi fenotipe lebih sering pada pria. 

• Anak laki-laki tak dapat memperoleh sifat dari ayah, sedangkan anak 

perempuan dapat memperolehnya. 

 

� Barr body 
 

 Barr bodies adalah kromosom X yang terinaktivasi pada mammalia 

betina (gambar 13.11). 

 

 

Gambar 13.11 

Barr bodies 
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� Penemuan Gen 
 

 Walter Sutton dan Theodore Boveri (1903) menemukan bahwa 

kromosom mengandung gen. Percobaan Alfred Hershey dan Martha Chase 

(1952) membuktikan bahwa materi genetik adalah DNA. Selanjutnya 

James Watson dan Francis Crick (1953) menemukan struktur molekular 

DNA.  
 

 Beberapa pandangan modern mengenai gen antara lain: 
 

− Allel bersifat kodominan (codominant alleles), yaitu heterozigote 

mengekspresikan kedua fenotipe homozigote. Contohnya, pada golongan 

darah ABO, heterozigote AB memproduksi antibody baik terhadap A 

maupun B. 
 

− Dominansi inkomplitus (incomplete dominance), yaitu tidak ada allel yang 

dominan terhadap pasangannya. Di sini heterozigote mengekspresikan 

fenotipe intermedia relatif terhadap fenotipe parental. Contohnya, bunga 

merah disilangkan dengan bunga putih menghasilkan keturunan bunga merah 

jambu (gambar 13.12). 
 

 

Gambar 13.12   

Dominansi inkomplitus 

 

− Allel berganda (multiple alleles): Kebanyakan gen memiliki lebih 

daripada dua allel, seperti golongan darah ABO pada manusia, yaitu allel 

A, B, dan O. A dan B kodominan, sedangkan keduanya dominan 

terhadap O. Satu-satunya genotipe yang mungkin untuk tipe O adalah 

OO. 
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� Interaksi antar-gen 
 

 Interaksi dapat terjadi antar-gen. Pada epistasis, yang terjadi adalah 

sebuah gen mempengaruhi ekspresi gen lainnya. Contohnya, bunga ungu 

harus memiliki allel C maupun P. 

 

� Lingkungan dan ekspresi gen 
 

 Fenotipe selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Kucing Siam dan 

kelinci Himalaya berwarna gelap pada ekstremitas karena pengaruh 

temperatur. Ini disebabkan adanya allel yang mengendalikan produksi 

pigmen, yang hanya akan berfungsi pada suhu rendah. 

 

� Penurunan poligenik 
 

 Penurunan poligenik (polygenic inheritance) adalah pola 

pengaturan sejumlah fitur yang sepintas tampak sederhana. Banyak sifat 

yang diatur oleh efek kumulatif banyak gen, misalnya tinggi, bentuk, berat, 

warna, tingkat metabolik, dan sebagainya. 
 

 Sifat poligenik terekspresi dalam bentuk variabel kontinu (adanya 

gradasi dalam perbedaan-perbedaan kecil), misalnya tinggi badan manusia 

yang menghasilkan kurva berbentuk genta (bell shaped curve). Sifat dengan 

variabel kontinu ini biasanya dikendalikan oleh penjumlahan efek dua atau 

lebih pasangan gen terpisah. Penurunan masing-masing gen mengikuti 

hukum Mendel. 
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Gambar 13.13  Penurunan poligenik: 

Segregasi allel (kiri atas), persegi Punnett (kanan atas),  

dan ekspresi fenotipe(bawah) 
 

 Sifat poligenik pada manusia antara lain yaitu: 
 

• Tinggi badan 

• SLE (Lupus; systemic lupus erythematosus)  

• Berat badan 

• Warna mata 

• Inteligensia 

• Warna kulit 

• Berbagai bentuk perilaku, dan sebagainya. 
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� Pleiotropi 
 

 Pleiotropi (pleiotropy) adalah efek satu gen tunggal terhadap lebih 

daripada satu karakteristik. Contoh pada manusia yaitu anemia bulan sabit 

(sickle-cell anemia), dengan berbagai efek pada penderita terjadi karena allel 

bulan sabit (gambar 13.14). 
 

 
 

Gambar 13.14  Gambaran darah tepi sickle cell anemia 

 

 

� Abnormalitas Kromosom 
 

 Abnormalitas kromosom mencakup tipe-tipe mutasi (gambar 13.15), 

yaitu: delesi (deletion), duplikasi (duplication), inversi (inversion), insersi 

(insertion), dan translokasi (translocation). Inversi akan menghasilkan 

protein tak aktif atau berubah. Demikian pula delesi atau duplikasi akan 

mengubah produk gen. 

 

 

 



221 

 

 
  

 

 
 

Gambar 13.15  Tipe-tipe mutasi 

Atas: Delesi – duplikasi – inversi; Bawah: Insersi - translokasi 

 

� Abnormalitas jumlah kromosom  
 

 Selain efek mutasi, abnormalitas dapat berupa kekurangan ataupun 

kelebihan kromosom. Genom manusia terdiri atas 44 autosom dan 2 

kromosom seks, sehingga jumlah seluruhnya adalah 46 buah. Gamet yang 

kekurangan kromosom umumnya tak dapat menghasilkan embrio yang 

hidup, namun gamet yang kelebihan kromosom kadang-kadang 

menghasilkan embrio yang hidup. 
 

 Beberapa abnormalitas jumlah kromosom yaitu: 
 

• Sindroma Down (Down’s syndrome; trisomi 21): Penderitanya akan 

mengalami retardasi mental dengan lidah besar yang menyulitkan 

berbicara, dan kecenderungan menderita penyakit Alzheimer (gambar 

13.16). 
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Gambar 13.16  Penderita Down syndrome 

 

• Sindroma Turner (kromosom seks XO): Penderitanya wanita steril 

(gambar 13.18). 
 

• Sindroma Klinefelter (kromosom seks XXY): Penderitanya pria steril. 
 

• Sindroma eksesif Y (Y excessive syndrome; kromosom seks XYY, 

XYYY, dan seterusnya): Penderitanya pria dengan peningkatan sifat 

agresivitas. 

 

 
Gambar 13.17  Abnormalitas kromosom seks manusia 
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Gambar 13.18  Penderita Turner syndrome 

 

 
 

 

Gambar 13.19  Penderita Klinefelter syndrome 
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� Abnormalitas kromosom lain 
 

 Beberapa abnormalitas kromosom lain yaitu: 
 

• Albinism: Penderita albino tak dapat memproduksi pigmen coklat 

melamin pada kulit, rambut, dan mata. Gen untuk albinism bersifat 

resesif (gambar 13.20). 

 

  

 
 

 

Gambar 13.20  Penderita albinism 
 

• Anemia bulan sabit (sickle-cell anemia): Gennya bersifat resesif, akibat 

adanya 1 asam amino yang salah pada rantai β hemoglobin. 
 

• Penyakit Huntington (Huntington’s disease): Gennya bersifat 

dominan, mengakibatkan kerusakan sel-sel otak yang progresif, biasanya 

setelah berusia 30 tahun (gambar 13.21). 
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Gambar 13.21  Huntington’s disease 
 

• Polidaktilia (polydactilia): Penderita memiliki 6 jari tangan dengan gen 

yang bersifat dominan. 
 

  

 
 

Gambar 13.22  Polydactilia 
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• Buta warna: Bersifat sex-linked (gennya berada pada kromosom X), 

mengenai 8% populasi pria dan 0.04% populasi wanita. 
 

• Hemofilia: Bersifat sex-linked (kromosom X), menyebabkan pembekuan 

darah tak dapat berlangsung dengan normal (gambar 13.23). 

 

 

Gambar 13.23 

Color blindness / 

Hemophilia 

 

• Distrofi muskular: Pada distrofi muskular (muscular dystrophy), otot 

rangka dan jantung mengecil dan melemah (muscle wasting) disertai 

kemunduran fungsi mental. Kebanyakan penderita mati sebelum berusia 

20 tahun. Bentuk tersering yaitu Distrofi muskular Duchenne (X-linked; 

gambar 13.24). 
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Gambar 13.24  Duchenne muscular dystrophy 

 

 

� Rekombinan DNA dan Era Kloning 
 

 Rekombinan DNA adalah molekul DNA yang dihasilkan melalui 

rekombinasi genetik di laboratorium (gambar 13.25).  
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Gambar 13.25 

Rekombinan DNA 

 

� Tanaman dan Hewan Transgenik 
 

 Dapat dihasilkan jagung, kedelai, padi, kapas, kentang, dan lain-lain 

yang resisten terhadap herbisida, insektisida, virus, dan sebagainya. Dapat 

pula dihasilkan tikus yang rentan terhadap berbagai jenis kanker (untuk 

hewan percobaan dalam penelitian; gambar 13.26). 

 

 

Gambar 13.26 

Tikus transgenik 
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� Kloning 
 

 Hewan kloning diperoleh dengan  prosedur tranfer nukleus 

(gambar 13.27). 
 

 

Gambar 13.27   

Dolly:  

Domba kloning pertama 

 

 

� Kemajuan Genetika 
 

 

 Tiga langkah besar kemajuan di bidang Genetika yaitu: 
 

1. Penemuan prinsip fundamental Mendel 1860-an. 

2. Penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick 1953. 

3. Human Genome Project 1990 s.d. 2000-an. 

 

� Human Genome Project 
 

 Genom adalah informasi digital total yang ada pada sekuens DNA 

pada kromosom suatu organisme, sedangkan Genomika adalah ilmu 

mengenai keseluruhan genom. Human Genome Project adalah proyek 

pemetaan gen manusia, dimulai pada tahun1990 dan baru selesai pada tahun 

2003. 
 

 Jumlah gen pada berbagai organisme hidup antara lain yaitu: 
 

• Manusia (Homo sapiens): 45,416 

• Tikus (Mus musculus): 61,818 

• Lalat buah (Drosophila melanogaster): 22,606 

• Padi (Oryza sativa): 29,437 

• Bakteri (Escherichia coli): 3,244 
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� Twin Studies 
 

� Minnesota Study of Twins Reared Apart 
 

 Hasil penelitian ini yaitu: 
 

• + 70% variansi IQ terkait dengan variansi genetik. 

• Kesamaan kepribadian dan temperamen, minat kerja dan hobbi, serta 

sikap sosial antar anggota pasangan kembar monozigote yang dibesarkan 

terpisah kurang lebih sama seperti antar anggota pasangan kembar 

monozigote yang dibesarkan bersama. 

 

� Kasus: Jim twins 
 

 Keduanya diadopsi oleh 2 keluarga berbeda yang tak saling mengenal 

pada usia 4 minggu dan keduanya memperoleh nama “James” (nama 

panggilan: “Jim”) di keluarga berbeda tersebut. Keduanya bertemu kembali 

setelah berusia 39 tahun dan menemukan berbagai kesamaan: 
 

• Keduanya menikah dengan isteri bernama Betty setelah bercerai dari 

isteri pertama bernama Linda. 

• Jim pertama menamai anak lelakinya James Alan, Jim kedua menamai 

anak lelakinya James Allan. 

• Keduanya memiliki saudara (adopsi) bernama Larry. 

• Keduanya menamai anjing peliharaannya “Toy”. 

• Keduanya pernah menjalani pelatihan penegakan-hukum dan pernah 

menjadi deputy-sheriff paruh-waktu di Ohio. 

• Keduanya mengalami kesulitan mengeja, namun berbakat dalam 

matematika. 

• Keduanya bertukang, menggambar mekanik, dan membuat huruf blok. 

• Keduanya berlibur di Florida pada area pantai yang sama. 

• Keduanya menderita nyeri kepala kronis sejak usia 18 tahun, 

memperoleh kenaikan berat badan 10 pound dalam periode yang sama, 

tinggi keduanya adalah 6 kaki dengan berat badan 180 pound. 
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� Kasus: Bob and Bob 
 

 Bob dan Bob tak saling mengenal, namun keduanya lahir pada hari 

yang sama, lulus sebagai insinyur pada tahun yang sama, dan keduanya 

menikahi guru bernama Brenda. Keduanya berkaca mata, memelihara kumis, 

dan merokok pipa. Keduanya ternyata adalah pasangan kembar monozigote 

berusia 38 tahun yang terpisah segera setelah lahir. 

 

� Beberapa catatan untuk twin studies 
 

 Hasil penelitian twin study Minnesota ini justru menguatkan 

kesimpulan hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa “perilaku sekarang” 

dipengaruhi baik oleh “gen” maupun “pengalaman”. Kesimpulan bahwa 

“70% variansi IQ terkait dengan variansi genetik” adalah pernyataan 

statistik, tidak berarti bahwa “IQ ditentukan 70%-nya oleh faktor genetik”. 
 

 Pada studi Minnesota, variasi lingkungan relatif kecil. Semua 

subjek dibesarkan di negara industri (Inggris, Kanada, dan AS). Perhatikan 

bahwa individu dengan faktor genetik serupa cenderung mencari lingkungan 

dan pengalaman yang serupa pula. 
 

 Misalnya individu dengan kecenderungan genetik ke arah agresivitas 

lebih suka terlibat dalam aktivitas agresif (seperti olah raga tinju), 

selanjutnya aktivitas ini akan mendorong ke arah pengembangan lebih lanjut 

sifat agresivitasnya. 
 

 Gen demikian dikatakan memiliki efek multiplier 
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LATIHAN 13 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

 

1. Arti kata “herediter” mengacu kepada: 
 

 A. Sifat yang diwarisi dari orang tua 

 B. Sifat yang dibawa sejak lahir 

 C. Sifat yang diperoleh setelah lahir  

 D. Yang benar lebih daripada satu 

 

2. Penemu mikroskop adalah: 
 

 A. Alexander Graham Bell   C. James Watt  

 B. Anthony van Leeuwenhoek D. Semuanya salah  

  

3. Penganut paham adanya homonculus dalam benih kehidupan wanita 

adalah: 
 

 A. Feminist C. Spermist  

 B. Ovist D. Semuanya salah  

  

4. Teori bahwa percampuran sperma dan sel telur akan menghasilkan 

anak yang memiliki campuran karakteristik kedua orang tuanya adalah: 
 

 A. Inheritance of the acquired characteristics 

 B. Inheritance of the selected characteristics 

 C. Blending theories of inheritance 

 D. Semuanya salah 

 

5. Eksperimen Mendel menyimpulkan hasil-hasil berikut, kecuali: 
 

 A. Setiap parental memiliki sepasang faktor sifat yang akan 

bersegregasi pada pembentukan gamet  

 B. Parental jantan dan betina memberi kontribusi yang sama 

besarnya terhadap sifat anak 

 C. Sifat yang didapat selama hidup akan diturunkan 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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6. Hukum Mendel II menjelaskan mengenai segregasi dua atau lebih 

pasangan faktor, yaitu: 
 

 A. Segregasi tiap pasangan faktor akan berlangsung secara dependen 

terhadap pasangan faktor lainnya  

 B. Segregasi tiap pasangan faktor akan berlangsung secara 

independen terhadap pasangan faktor lainnya 

 C. Segregasi sebagian pasangan faktor akan berlangsung secara 

independen dan sebagian pasangan faktor lainnya secara 

dependen 

 D. Semuanya salah  

 

7. Penyilangan genetik yang hanya melibatkan satu sifat dinamakan 

penyilangan: 
 

 A. Monolitik C. Monohibrid 

 B. Monogenik D. Semuanya salah 

 

8. Fungsi persegi Punnett adalah: 
 

 A. Mengevaluasi peluang pasangan parental untuk memperoleh 

keturunan pada penyilangan genetik 

 B. Mengevaluasi peluang diturunkannya sifat parental kepada anak 

 C. Mengevaluasi peluang masing-masing kombinasi sifat pada filial 

/ anak sebagai hasil penyilangan genetik 

 D. Semuanya salah 

 

9. Walaupun belum diketahui pada periodenya, hasil eksperimen Mendel 

kemudian ternyata dapat dijelaskan berdasarkan pengetahuan tentang: 
 

 A. Mitosis C. Keduanya benar 

 B. Meiosis D. Keduanya salah 

 

10. Pada percobaan Mendel, penyilangan antara benih kacang polong licin 

homozigote dengan benih keriput homozigote akan menghasilkan F2 

berupa: 
 

 A. Seluruhnya licin 

 B. Seluruhnya keriput 

 C. Licin dan keriput dengan perbandingan 1 : 1 

 D. Licin dan keriput dengan perbandingan 3 : 1 
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11. Penyilangan antara benih kacang polong kuning licin homozigote 

dengan benih hijau keriput homozigote akan menghasilkan F1 berupa: 
 

 A. Seluruhnya kuning licin 

 B. Seluruhnya hijau keriput 

 C. Kuning licin dan hijau keriput dengan perbandingan 1 : 1 

 D. Kuning licin dan hijau keriput dengan perbandingan 3 : 1 

 

12. Perbandingan hasil untuk F2 pada eksperimen Mendel dengan 

penyilangan dihibrid adalah: 
 

 A. 3 : 1 C. 9 : 3 : 3 : 1 

 B. 9 : 3 : 1 D. Semuanya salah 

 

13. Ciri mutasi genetik adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Perubahan diturunkan dari parental ke anak 

 B. Terjadi secara mendadak 

 C. Lazim ditemukan dalam populasi 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

14. Mutasi genetik pertama kali dikemukakan oleh: 
 

 A. Anthony van Leeuwenhoek C. Robert Koch 

 B. Robert Hooke D. Hugo de Fries 

 

15. Mutasi genetik ditemukan pertama kali pada tanaman: 
 

 A. Blueberry C. Primrose  

 B. Lavender D. Semuanya salah 

  

16. Mutasi genetik dapat terjadi karena kategori penyebab: 
 

 A. Fisik C. (A) dan (B) benar 

 B. Kimiawi D. (A) dan (B) salah 

 

17. Penyebab mutasi genetik secara spesifik antara lain adalah sebagai 

berikut, kecuali: 
 

 A. Pajanan sinar infra-merah 

 B. Radiasi sinar X 

 C. Radiasi sinar gamma 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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18. Mutasi genetik yang terjadi dalam populasi umumnya bersifat: 
 

 A. Menguntungkan C. Tidak merugikan 

 B. Merugikan D. Semuanya salah 

 

19. Fenomena linkage pada penyilangan genetik merupakan pengecualian 

bagi: 
 

 A. Hukum segregasi C. Keduanya benar  

 B. Hukum segregasi bebas D. Keduanya salah 

 

20. Pernyataan yang salah mengenai linkage yaitu: 
 

 A. Kelompok gen berada pada kromosom yang sama 

 B. Sex-linked gen berada pada kromosom Y 

 C. Crossing-over pada penyilangan genetik mengubah kelompok 

linkage dan menghasilkan rekombinasi 

 D. Semuanya salah 

 

21. Contoh sifat sex-linked recessive pada manusia yaitu: 
 

 A. Buta warna C. Kebotakan  

 B. Hemofilia D. Semuanya benar  

   

22. Hemizigote mungkin didapatkan pada: 
 

 A. Sex-linked recessive C. Keduanya benar 

 B. Sex-linked dominant D. Keduanya salah 

  

23. Jika lalat buah jantan bermata merah hemizigote dikawinkan dengan 

lalat buah betina bermata putih homozigote, diperoleh keturunan: 
 

 A. Lalat jantan dan betina seluruhnya bermata merah 

 B. Lalat jantan dan betina seluruhnya bermata putih 

 C. Lalat jantan seluruhnya bermata merah, lalat betina seluruhnya 

bermata putih 

 D. Lalat jantan seluruhnya bermata putih, lalat betina seluruhnya 

bermata merah 
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24. Jika lalat buah jantan bermata putih hemizigote dikawinkan dengan 

lalat buah betina bermata merah homozigote, diperoleh keturunan: 
 

 A. Lalat jantan dan betina seluruhnya bermata merah 

 B. Lalat jantan dan betina seluruhnya bermata putih 

 C. Lalat jantan seluruhnya bermata merah, lalat betina seluruhnya 

bermata putih 

 D. Lalat jantan seluruhnya bermata putih, lalat betina seluruhnya 

bermata merah 

 

25. Ekspresi fenotipe sifat X-linked: 
 

 A. Sama banyaknya pada anak lelaki dan perempuan 

 B. Lebih banyak pada anak lelaki 

 C. Lebih banyak pada anak perempuan 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

26. Karakteristik sifat X-linked antara lain: 
 

 A. Anak lelaki dan perempuan dapat memperoleh sifat ayah 

 B. Anak lelaki dapat memperoleh sifat ayah, anak perempuan tak 

dapat 

 C. Anak lelaki tak dapat memperoleh sifat ayah, anak perempuan 

dapat 

 D. Semuanya salah 

 

27. Barr bodies adalah: 
 

 A. Kromosom X yang teraktivasi pada Mammalia betina 

 B. Kromosom X yang terinaktivasi pada Mammalia betina 

 C. Kromosom Y yang teraktivasi pada Mammalia jantan 

 D. Semuanya salah 

  

28. Penemu bahwa gen terdapat pada kromosom adalah: 
 

 A. Sutton & Boveri C. Watson & Crick  

 B. Hershey & Chase D. Semuanya salah  

 

29.  Penemu bahwa DNA merupakan materi genetik yaitu: 
 

 A. Sutton & Boveri C. Watson & Crick  

 B. Hershey & Chase D. Semuanya salah  
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30. Penemu struktur molekular DNA adalah: 
 

 A. Sutton & Boveri C. Watson & Crick  

 B. Hershey & Chase D. Semuanya salah  

 

31. Fenomena bahwa heterozigote mengekspresikan kedua fenotipe 

homozigote dinamakan: 
 

 A. Allel resesif C. Allel kodominan 

 B. Allel dominan D. Semuanya salah 

 

32. Contoh dominansi inkomplitus yaitu: 
 

 A. Golongan darah ABO 

 B. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih menghasilkan 

keturunan bunga merah jambu 

 C. Keduanya benar  

 D. Keduanya salah 

 

33. Contoh allel berganda ialah: 
 

 A. Golongan darah ABO C. Keduanya benar 

 B. Golongan darah Rhesus D. Keduanya salah 

 

34. Contoh sifat yang diturunkan secara poligenik pada manusia adalah 

sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Berat badan  

 B. Warna kulit 

 C. Inteligensia 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

  

35. Pilihlah pernyataan yang benar: 
 

 A. Satu gen hanya dapat berefek pada satu karakteristik 

 B. Satu gen dapat berefek pada lebih daripada satu karakteristik 

 C. Beberapa gen dapat berefek terhadap satu karakteristik yang sama 

 D. Yang benar lebih daripada satu 

 

36. Interaksi antar gen dalam bentuk sebuah gen dapat mempengaruhi 

ekspresi gen lainnya dinamakan: 
 

 A. Epistasis C. Rekombinasi 

 B. Pleiotropi D. Semuanya salah 
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37. Tipe-tipe mutasi kromosom yang biasa terjadi bersamaan adalah: 
 

 A. Delesi dan duplikasi C. Delesi dan insersi  

 B. Delesi dan inversi D. Semuanya salah  

  

38. Contoh abnormalitas kelebihan jumlah kromosom pada manusia 

adalah: 
 

 A. Sindroma Down C. Sindroma Klinefelter 

 B. Sindroma Eksesif Y D. Semuanya benar 

  

39. Fenotipe yang didapatkan pada sindroma Turner adalah: 
 

 A. Pria infertil 

 B. Wanita infertil 

 C. Pria dengan peningkatan agresivitas 

 D. Semuanya salah 

 

40. Karakteristik penderita sindroma Turner yaitu 
 

 A. Tubuh pendek 

 B. Ukuran dada kecil 

 C. Leher tanpa lipatan kulit 

 D. Semuanya benar 

 

41. Fenotipe yang didapatkan pada sindroma Klinefelter adalah: 
 

 A. Pria infertil 

 B. Wanita infertil 

 C. Pria dengan peningkatan agresivitas 

 D. Semuanya salah 

 

42. Karakteristik penderita sindroma Klinefelter adalah sebagai berikut, 

kecuali: 
 

 A. Ukuran testis kecil 

 B. Pertumbuhan payudara 

 C. Pinggul sempit 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

43. Contoh gen resesif pada manusia adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Albinisme 

 B. Anemia bulan sabit 

 C. Penyakit Huntington 

 D. Semuanya salah 
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44. Contoh gen dominan pada manusia adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Albinisme 

 B. Polidaktilia 

 C. Penyakit Huntington 

 D. Semuanya salah 

 

45. Seorang wanita pasti akan menderita buta warna jika ia memiliki: 
 

 A. Ayah buta warna, ibu buta warna 

 B. Ayah buta warna, ibu carrier gen buta warna 

 C. Ayah buta warna, ibu normal homozigote 

 D. Ayah normal, ibu buta warna 

 

46. Seorang wanita mungkin menderita buta warna jika ia memiliki: 
 

 A. Ayah buta warna, ibu carrier gen buta warna 

 B. Ayah buta warna, ibu normal homozigote 

 C. Ayah normal, ibu buta warna 

 D. Ayah normal, ibu carrier gen buta warna 

 

47. Studi anak kembar Minnesota oleh Bouchard (1979) mempelajari: 
 

 A. Pasangan anak kembar monozigote yang dibesarkan bersama 

 B. Pasangan anak kembar dizigote yang dibesarkan bersama 

 C. Pasangan anak kembar monozigote dan dizigote yang dibesarkan 

terpisah 

 D. Semuanya salah 

 

48. Hasil studi anak kembar Minnesota yaitu: 
 

 A. 30% variansi IQ terkait dengan variansi lingkungan 

 B. 30% variansi IQ terkait dengan variansi genetik 

 C. 70% variansi IQ terkait dengan variansi lingkungan 

 D. 70% variansi IQ terkait dengan variansi genetik 

 

49. Kisah tentang beberapa pasangan kembar dizigote yang walaupun 

dibesarkan terpisah namun menunjukkan banyak kesamaan 

karakteristik mungkin disebabkan oleh: 
 

 A. Distorsi laporan penelitian untuk konsumsi jurnalisme popular 

 B. Karakteristik yang digali informasinya sangat banyak 

 C. Pengabaian ketidaksamaan karakteristik yang ada antar anggota 

pasangan 

 D. Semuanya benar 
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50. Hasil studi anak kembar Minnesota dapat dijelaskan antara lain karena: 
 

 A. Semua subjek penelitian dibesarkan dalam lingkungan yang 

relatif serupa 

 B. Individu dengan faktor genetik serupa cenderung mencari 

lingkungan dan pengalaman serupa 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 
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